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Ajuntament de Castelló

Acta del Consell Municipal del Districte Oest
Núm. d’Acta:

5

Caràcter de la sessió:

Ordinària

Data de la sessió:

27 de juny de 2016

Hora inici/fi:

20:25/21:50

Lloc:

Pl. Espanya, s/n

Sra. Verònica Ruiz Escrig
Sr. Carlos Feliu Mingarro
Sr. Casto Moya Macias
Sr. Fernando Vilar Moreno
Sr. David Aguilar Ferrer
Sra. Silvia V. Martínez Morente
Sra. Irene Gómez Santos
Sr. Pascual Barreda Martínez
Sr. José Vte. Álvarez Miravet
Sra. Concepción Guillamón Albalate
Sr. Ramón Muñoz Bug
Sr. Juan A. Guimerá Martí
Sr. Eduardo Castillo Serrano
Sr. Vicente Gonell Mulet
Sr. Juan Ramón Giménez Seguer
Sr. Ramón Cifre Andreu
Sr. Enrique Javier Guillamón Pradas
Sra. Mª Lidón de Juan Serrat
Sra. Rebeca Leonisa Ahicart
Sra. Lorena Bachero Colomer
Sr. Antonio Lara Falcó

Presidenta (Compromís)
Regidor (P Popular)
Veí (Alcaldia)
Veí (Alcaldia)
Veí(Castelló en moviment)
Vocal no regidor (Ciutadans)
Vocal no regidor (Castelló en moviment)
AV Ctra. Borriol, Roser i adj.
AV El Saboner
AV La Joquera
AV Les Galeres i adj.
AV Els Àngels
AV Morteras
AV Partida Benadressa
AV i Propietaris Grup Sant Artur
AV La Devesa
AV Sant Llorenç
AV Raval Universitari
AV Maset Blau
AMPA CEIP Jaume I
AMPA C Grans i Menuts
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Verònica Ruiz Escrig (2 de 2)
Presidenta del Districte Oest
Fecha Firma: 28/07/2016
HASH: 47291915f46689c0cb04cb57f360f77b

Membres assistents:

Membres absents:
Sr. José Luis López Ibáñez
Vicepresident (PSOE) (excusa absència)
Sra. Clara Soler Sol
Vocal no regidor (P Popular)
Sr. José Miguel Aguilar Tomás
Vocal no regidor (Compromís)
Sr. Enric Climent Laguarda
Veí (Compromís)
Sr. Juan Vicente Mampel
Vocal no regidor (PSOE)
Sra. Anunciación Lainez Castel
AV Cultural C. Costa i adj. (excusa absència)
Sr. Pedro Bermúdez Bolos
AV Grup S. Josep Obrer, ctra. l’Alcora i adj.
Sra. Mª Manuela Rodríguez de Guzmán
García
AV Racó de Natora
Sr. Miguel Fernández Varela
AV Rei en Jaume
Sr. Plácido Ibáñez Bou
AV Grup St. Domènec
Sr. Juan M. Cantos Moreno
AV Venda Nova
Sr. Luciano Ferrer Pons
AV Sant Josep Obrer “Crémor”
Sr. Emilio Meneses Morejón
AMPA CEIP Enric Soler i Godes
Sra. Anna Ferreres Gimena
AMPA CEIP Benadressa (excusa absència)
Sra. Francisca Martínez Reolid
AMPA CEIP Vicente Artero
Sr. Fernando Aznar Cañada
Secretària:
Inmaculada Arnau Picazo
La presidenta declara oberta la sessió i passa a tractar l’ordre del dia establit:
1r APROVACIÓ DE L'ACTA DEL CONSELL DEL DISTRICTE OEST
CELEBRADA EL 21 DE MARÇ DE 2016
S’aprova l’acta del 21 de març de 2016 per unanimitat dels membres del Consell.
2n - NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL DEL DISTRICTE OEST

3r - RESOLUCIÓ DE PROPOSTES
La presidenta dóna compte dels tràmits i de les distintes solucions que s’han dut a
terme segons les propostes i suggeriments exposats pels membres de la Junta, i la
secretària de la Junta llig els informes de cada negociat.
4t - PRECS I PREGUNTES
El Sr. Ramón Cifre, representant de l’AV La Devesa, sol·licita que es controle el
buidatge dels tancs en el desguàs situat a la ctra. l’Alcora amb quadra Mercader ja que
buiden els tancs empreses no autoritzades i perjudiquen el clavegueram de la zona.
També demana que s’inspeccione el clavegueram de la urbanització La Devesa perquè
pareix que les aigües pluvials de la urbanització de Masia Gaetà aboquen a aqueixa zona
de Castelló; que es netege la zona al voltant dels contenidors ubicats al carrer Mont Teide,
que l'utilitzen com a abocador. Proposa la instal·lació d’un carril de bicicletes a la ctra.
l’Alcora i la reubicació del tram de carril bici que hi ha a la ctra. Borriol (a l’altura del Raval
Universitari) que està dins del Parc on juguen els xiquets
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Prenen possessió com a membres del Consell del Districte Oest: Sra. Silvia
Virginia Martínez Morente, vocal de Ciutadans i Sr. Enrique Javier Guillamón Pradas,
representant de l’AV Sant Llorenç.

Ajuntament de Castelló

El Sr. José Antonio Guimerá, representant de l’AV Els Àngels, pregunta pel tema
del clavegueram d'aquesta urbanització i sol·licita la millora del servei de neteja del barri.
El Sr. José Vte. Álvarez, representant de l’AV El Saboner, proposa traslladar les
reunions de les Juntes i Consells del Districte Oest al Centre Urban. També sol·licita la
millora del servei de neteja en el barri.
El Sr. Enrique J. Guillamón, representant de l’AV Sant Llorenç, comunica que al
carrer Benidorm no hi ha clavegueram ni voreres i que des del grup Sant Llorenç fins al
Centre Urban seria convenient la reparació de voreres per a accedir a aquest centre.
També comunica que al carrer Sant Jordi, núm. 14 hi ha una casa que està en ruïnes.
Sol·licita la reparació amb suro de la zona de jocs infantils de la plaça Xalet. Finalment fa
entrega a la presidenta del Consell de les còpies de diverses sol·licituds presentades fa
temps pel registre d’entrada de l’Ajuntament i que no ha rebut contestació de cap d’elles.
El Sr. Fernando Vilar, vocal d’Alcaldia, proposa que des d’aquest òrgan es
mitjance perquè totes les sol·licituds que es presenten en l’Ajuntament es contesten a la
persona interessada.
El Sr. Ramón Muñoz, representant de l’AV Les Galeres i Adjacents, reitera la
necessitat d’una línia d’autobús urbà per a la zona de les urbanitzacions de muntanya en el
districte. La presidenta informa que s’estan realitzant els tràmits sobre el tema amb la
Conselleria. També reitera que es terraplenen uns quants carrers de la urbanització Les
Galeres i que en general es netege la urbanització.

El Sr. Eduardo Castillo, representant de l’AV Morteràs, reitera l’ampliació de la
quadra dels Cubos i l’adequació dels desguassos del clavegueram en la confluència de la
quadra dels Cubos amb la ctra. l'Alcora ja que quan plou s’entolla tota la zona.
La Sra. Mª Lidón de Juan, representant de l’AV Raval Universitari, fa entrega de
dos sol·licituds presentades en el registre general en què sol·liciten la retirada dels pilons
ubicats en la rotonda “Serratins” de la ctra. Borriol que tanquen l’accés al pàrquing de
l’Escola Oficial d’Idiomes i la instal·lació de pas de vianants en uns quants trams de la zona
del Raval Universitari per al seu seguiment.
El Sr. Juan Ramón Giménez, representant de l’AV i propietaris Grup Sant Artur,
reitera que es rebaixen les voreres per a minusvàlids a l'avinguda Camp de Monterdre.
Proposa la delimitació dels carrils a la ctra. Ribesalbes, tram des de la rotonda d’Ordóñez
fins al pas de vianants (davant de la piscina olímpica) i prohibir el gir a l’esquerra al carrer
Alzira permetent eixida a la ctra. Ribesalbes en ambdues direccions per a evitar incidents.
Pregunta si el bar nou de les pistes esportives de Gaetà Huguet té llicència d’activitat ja
que les casetes provisionals que van ubicar mentre s’habilitava el bar, també s’utilitzen
encara, a més comunica que els que regenten el bar agafen un contenidor de fem del parc
que hi ha davant i l'utilitzen per al seu ús dins del recinte.
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El Sr. Pascual Barreda, representant de l’AV Ctra. Borriol, Roser i Adjacents,
reitera la petició de repintat dels passos de vianants ubicats al carrer Pintor López i av.
Quevedo, així com al carrer Pintor López, cantó Mestre Giner. Finalment sol·licita la neteja
del solar situat a la plaça Donoso Cortés, núm. 15.

El Sr. Antonio Lara, representant de l’AMPA Grans i Menuts, reitera la sol·licitud
d’adequació als accessos del col·legi. Sol·licita la instal·lació d’un pas de vianants a l’av.
l’Alcora, en l’accés a la quadra La Torta. Suggerix que el canal de reg (regueró) a l'eixida
del col·legi hauria d’estar tapat, perquè està en molt mal estat i és un perill per als xiquets.
Pregunta si estan operatives dues antenes de telefonia que hi ha davant del centre.
La Sra. Rebeca Ahicart, representant de l’AV Maset Blau, en primer lloc agraïx la
instal·lació del pas de vianants al carrer La Figuera i sol·licita l’asfaltatge d'aquest carrer.
Sol·licita la tanca de la plaça Mar Egeu (zona on es juga a la pilota) davant de la
problemàtica sorgida per les denúncies dels veïns. Sol·licita la instal·lació d’horts urbans en
els solars dels voltants del col·legi Jaume I, concretament els situats entre el carrer
Castellfort i camí Vell de l’Alcora. També sol·licita l’ampliació de l’horari de l’Ecoparc mòbil
de la plaça d’Espanya o bé fixar un dia en la nostra àrea, però sobretot en un horari on
podem fer ús d’aqueix servei. Finalment l’adequació de la tanca del solar situat a la plaça
Mar Egeu que pertany a la constructora Pardo; una altra solució podria ser llevar la tanca i
asfaltar-ho.
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I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’alça la sessió, sent les vint-i-una
hores i cinquanta minuts, de la qual s'estén aquesta acta, que firmen la presidenta i la
secretària del Consell, en el lloc i la data al principi expressats.

